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Во согласност со Одлуката на Советот на Народна банка на Република Северна 

Македонија за објавување податоци и извештаи од страна на Банката („Службен весник на РМ“ 
бр.134/2007), ТТК Банка АД Скопје објавува 
 

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ 
со состојба 31.12.2021 година 
објавен на 13.5.2022 година 

Содржина: 
1. Податоци за Банката 
2. Податоци за акционерската структура на Банката 
3. Податоци за сопствените средства и адекватноста на капиталот на Банката 

3.1. Податоци за стапка на задолженост 
4. Податоци за процесот на управување со ризиците 

4.1. Податоци во однос на управувањето со кредитниот ризик 
4.2. Податоци за структурата на портфолиото за тргување 
4.3. Податоци во однос на управувањето со оперативниот ризик 
4.4. Податоци за капиталните вложувања на Банката 
 

1.  Податоци за Банката 
Назив ТТК Банка АД Скопје 
Седиште Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 19а 
Единствен матичен број 6121110 
Организациска структура Организациска структура на ТТК Банка АД Скопје (прилог) 
Број на вработени на 31.12.2021 
година 

234 

Финансиски активности кои 
Банката може да ги врши во 
согласност со дозволата за 
основање и работење издадена 
од гувернерот на НБРСМ 

 Прибирање депозити и други повратни извори на средства; 
 Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и 

финансирање на комерцијални трансакции; 
 Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и 

финансирање на комерцијални трансакции; 
 Издавање и администрирање платежни средства (парични 

картички, чекови, патнички чекови, меници); 
 Финансиски лизинг; 
 Менувачки работи; 
 Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи 

купопродажба на девизи; 
 Брз трансфер на пари; 
 Издавање платежни гаранции, авали и други форми на 

обезбедување; 
 Изнајмување сефови, остава и депо; 
 Тргување со инструменти на пазарот на пари; 
 Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со 

благородни метали; 
 Тргување со хартии од вредност; 
 Купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на 

хартии од вредност; 
 Чување на хартии од вредност за клиенти; 
 Советување на правни лица во врска со структурата на 

капиталот, деловната стратегија или други поврзани 
прашања или давање услуги поврзани со спојување или 
припојување на правни лица; 

 Продажба на полиси за осигурување; 
 Застапување во осигурувањето; 
 Посредување во склучување договори за кредити и заеми; 
 Обработка и анализа на информации за кредитна 

способност на правни лица; 
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 Економски-финансиски консалтинг; 
 Други финансиски активности утврдени со закон кои може 

да ги врши Банката. 
 
*Дозвола за основање и работење (прилог) 

 
Финансиски активности кои во 
моментот ги врши Банката 

 Прибирање депозити и други повратни извори на средства; 
  Кредитирање во земјата; 
 Издавање и администрирање платежни средства (парични 

картички, меници); 
 Менувачки работи; 
 Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи 

купопродажба на девизи; 
 Брз трансфер на пари; 
 Издавање платежни гаранции и други форми на 

обезбедување; 
 Тргување со девизни средства; 
 Тргување со хартии од вредност; 
 Застапување во осигурувањето; 
 Обработка и анализа на информации за кредитна 

способност на правни лица. 
Финансиски активности за кои 
од страна на гувернерот на 
НБРСМ е изречена забрана или 
ограничување за нивно 
вршење, односно е повлечена 
согласноста 

Нема. 

 
 

2. Податоци за акционерската структура на Банката 

Назив, седиште, правна форма, 
претежна дејност и процент на 
учество во вкупниот број акции 
и во вкупниот број издадени 
акции со право на глас во 
Банката за акционерите правни 
лица со квалификувано 
учество 

 „Тетекс“ АД Тетово, 
ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 1, Тетово 
68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или 
недвижен имот земен под закуп (лизинг) 
Учество во вкупниот број акции од 41,53% 
Учество во вкупниот број акции со право на глас од 41,53% 
 
 „Петролгас“ ДОО Тетово 
ул. „Видое Смилевски Бато“ бб,Тетово 
68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или 
недвижен имот земен под закуп (лизинг) 
Учество во вкупниот број акции од 3,15% 
Учество во вкупниот број акции со право на глас од 3,15% 
 
 Физички лица поврзани со „Тетекс“ АД Тетово 

Учество во вкупниот број акции од 5,17% 
Учество во вкупниот број акции со право на глас од 5,17% 
 
 Вкупно групација „Тетекс“ 

Учество во вкупниот број акции од 49,86%
Учество во вкупниот број акции со право на глас од 49,86% 

Име и презиме, адреса и 
процент на учество во вкупниот 
број акции и во вкупниот број 
издадени акции со право на 
глас во Банката за акционерите 
физички лица со 
квалификувано учество 

Нема. 
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Вкупен број и вкупно учество 
во вкупниот број акции и во 
вкупниот број издадени акции 
со право на глас во Банката за 
акционери кои немаат 
квалификувано учество во 
Банката 

Број на акционери кои немаат квалификувано учество во 
Банката: 1950 
 
Процент на учество во вкупниот број акции издадени од 
Банката: 50,14% 
 
Процент на учество во вкупниот број акции со право на глас 
издадени од Банката: 50,14% 

 

3. Податоци за сопствените средства и адекватност на капиталот на Банката 

Износ на почетен капитал 
запишан во Централен 
регистар 

907.888.000 денари 

Број на акции   907.888 обични акции 

Номинален износ на акциите 1.000 денари 

Опис на карактеристиките на 
основните компоненти на 
сопствени средства 

Сопствените средства претставуваат збир на основниот и 
дополнителниот капитал, утврдени во согласност со Одлуката за 
методологиjата за утврдување на адекватноста на капиталот. 
При утврдување на износот на сопствените средства, Банката е 
должна да ги почитува следниве стапки:  
- редовниот основен капитал не смее да биде понизок од 4,5% од 
активата пондерирана според ризиците (стапка на редовен 
основен капитал) и  
- основниот капитал не смее да биде понизок од 6% од активата 
пондерирана според ризиците (стапка на основен капитал). 
 
Основниот капитал претставува збир на редовниот основен 
капитал и додатниот основен капитал. Компоненти на редовниот 
основен капитал на Банката се: капиталните инструменти коишто 
ги исполнуваат условите од точка 14 од Одлуката за 
методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, 
премијата од продажбата на капиталните инструменти, 
задолжителната општа резерва, задржаната нераспределена 
добивка којашто не е оптоварена со идни обврски и 
кумулативната сеопфатна добивка. Редовниот основен капитал е 
намален за износот на нематеријалните средства, вложувањата 
во капиталните инструменти на лица од финансискиот сектор, при 
што тие лица имаат вложувања во Банката и вложувања во 
капитални инструменти на лица од финансискиот сектор во кои 
Банката има значајно вложување. Банката нема дополнителен 
основен капитал. Дополнителниот капитал на Банката се состои 
од компонентата Субординирани кредити, по основ на емисија на 
корпоративна обврзница.

Износ и компоненти на 
основниот капитал, утврден во 
согласност со Одлуката за 
Методологијата за утврдување 
на адекватноста на капиталот 

Основниот капитал на Банката изнесува 994.628 илјади денари и 
се состои од:  
 Капитални инструменти од РОК: 907.888 илјади денари; 
 Премија од капиталните инструменти:126 илјади денари; 
 Општ резервен фонд:127.599 илјади денари; 
 Задржана нераспоредена добивка: 497  илјади денари; 
 Кумулативна сеопфатна загуба: 637 илјади денари; 
 Одбитни ставки:  42.119 илјади денари. 

Износ и компоненти на 
дополнителниот капитал, како 
и нивниот износ, кој во 
согласност со Методологијата 
за утврдување на адекватноста 
на капиталот може да биде дел 

 Субординирани кредити: 131.037 илјади денари 
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од сопствените средства на 
Банката 

Видот на одбитните ставки од 
основниот капитал и 
дополнителниот капитал 

 Нематеријални средства:  3.129 илјади денари; 
 Вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од 

финансискиот сектор во кои Банката има значајно 
вложување: 38.990  илјади денари. 

Вкупен износ на сопствени 
средства и висина на 
адекватност на капиталот со 
состојба 31.12.2021 година 

Вкупен износ на сопствени средства: 1.125.665 илјади денари.
Адекватност на капиталот: 19,04%. 

Висината на капиталот 
потребен за покривање на 
кредитниот ризик, утврден во 
согласност со Методологијата 
за утврдување на адекватноста 
на капиталот, прикажан 
одделно за билансните и 
вонбилансните ставки 

Капитал потребен за покривање кредитен ризик: 397.942 илјади 
денари. 
 
Капитал потребен за покривање кредитен ризик од билансни 
ставки:  385.843 илјади денари. 
 
Капитал потребен за покривање кредитен ризик од вонбилансни 
ставки:  12.100  илјади денари. 

Висината на капиталот 
потребен за покривање на 
валутниот ризик, утврден во 
согласност со Методологијата 
за утврдување на адекватноста 
на капиталот 

Капитал потребен за покривање валутен ризик: 3.481 илјади 
денари. 

Висина на капиталот потребен 
за покривање на пазарниот 
ризик, утврден во согласност 
со Методологијата за 
утврдување на адекватноста на 
капиталот  

Нема. 

Висина на капиталот потребен 
за покривање на ризикот од 
порамнување/испорака, 
утврден во согласност со 
Методологијата за утврдување 
на адекватноста на капиталот 

Нема. 

Висина на капиталот потребен 
за покривање на ризикот од 
другата договорна страна 

Нема. 

Висина на капиталот потребен 
за покривање на ризикот од 
промена на цената на стоките 

Нема. 

Висина на капиталот потребен 
за покривање на оперативниот 
ризик 

Капитал потребен за покривање оперативен ризик:  71.427 илјади 
денари. 

Висина на капиталот потребен 
за покривање други ризици, 
доколку Банката или НБРСМ 
оценат дека е тоа потребно 
заради природата, видот и 
обемот на активностите коишто 
ги врши Банката 

Нема. 
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3.1. Податоци за стапката на задолженост (во 000 МКД) 
ОПИС 31.12.2021 

Просечна стапка на задолженост 
(второ полугодие на 2021 година) 

10,91% 

Просечна стапка на задолженост 
(прво полугодие на 2021 година) 

12,79% 

Износ на редовен основен  капитал 994.628 
Износ на дополнителен  основен  капитал нема 
Износ на основен  капитал 985.528 
Износ на вкупната билансна изложеност којашто се 
користи за пресметка на стапката на задолженост 

9.084.926 

Износ на вкупната вонбилансна изложеност којашто 
се користи за пресметка на стапката на задолженост 

315.729 

Износ на вкупните билансни изложености во 
согласност со последните финансиски извештаи 

9.150.883 

Износ на вкупните вонбилансни изложености во 
согласност со последните финансиски извештаи 

447.613 

Разлики во билансна изложеност 
Одбитните ставки од основниот 
капитал, акумулирана 
амортизација и аванси. 

Разлики во вонбилансна изложеност 
Примена на различни фактори 
на конверзија. 

 
 

4. Податоци за процесот на управување со ризиците 
(податоците во овој дел се содржани во ревизорскиот извештај за 2021 година) 

Стратегии и процеси за 
управување со секој 
поединечен ризик 

 Банката воспоставува интегриран систем за управување со 
сите материјални и нематеријални ризици на кои е изложена и 
кој е соодветен на природата, големината и сложеноста на 
финансиските активности коишто ги врши. 

 Врз основа на Стратегијата за преземање и управување со 
ризици, Банката воспоставува посебни политики и процедури 
за преземање и управување со сите ризици на кои е изложена 
во своето работење. 

 Политиките за преземање и управување со ризиците содржат: 
 Оцена на капацитетот на Банката за преземање одделни 

ризици; 
 Организациска поставеност на функцијата за управување 

со ризиците; 
 Основни елементи на управувањето со ризиците; 
 Прифатливи инструменти за заштита од или намалување 

на ризиците; 
 Внатрешна контрола и основни елементи на процесот за 

утврдување на интерниот капитал на Банката; 
 Оцена на потребната адекватност на капиталот на Банката. 

 Банката во своето работење е изложена и управува со 
следните видови ризици: 

1. Кредитен ризик или ризик од загуба за Банката, поради 
неможноста нејзиниот клиент да ги измирува своите 
обврски кон неа во договорениот износ и/или во 
договорените рокови; 

2. Ликвидносен ризик или ризик од загуба што се јавува кога 
Банката не може да обезбеди доволно парични средства за 
намирување на своите обврски во рокот на нивното 
достасување, или може да ги обезбеди потребните 
средства со многу повисоки трошоци;  
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3. Валутен ризик или ризик од загуба заради промена на 
меѓувалутните курсеви и/или промена на вредноста на 
денарот во однос на вредноста на другите странски валути; 

4. Пазарен ризик или ризик од загуба како последица на 
промена на цената на финансиските инструменти наменети 
за тргување;  

5. Оперативен ризик или ризик од загуба, поради: 
     а)  несоодветни или слаби внатрешни процеси, 

б) несоодветни  лица  и  несоодветни  или  слаби  
системи  во Банката, 
в)   надворешни настани. 

Оперативниот  ризик  го  вклучува  и  правниот  ризик,  како  
и ризикот  од  перење   пари  и  финансирање  на  
тероризмот, ризикот од несоодветност на информативните 
системи и други оперативни ризици; 
Правниот ризик е  ризик од загуба којшто произлегува од 
прекршувања/непочитувања на законските и подзаконските 
прописи, договори, пропишани практики, етички стандарди, 
или како последица на погрешно толкување на прописите, 
правилата, договорите и други правни документи; 

6. Ризикот од концентрација на изложеноста подразбира 
ризик од загуба којшто произлегува од директна или 
индиректна изложеност на Банката кон лице, дејност, 
географска локација, инструмент, пазар и слично; 

7. Ризикот  од  промена  на  каматните стапки  во  
портфолиото  на банкарските  активности  претставува  
ризик од загуба којшто произлегува од неповолните 
промени на каматните стапки, а коишто влијаат на 
позициите во портфолиото на банкарските активности на 
Банката; 

8. Ризикот на земја подразбира ризик од загуба поради 
изложеноста на Банката кон клиент од одредена земја, 
којшто произлегува од регулаторните, економските, 
социјалните и политичките услови во земјата во која се 
наоѓа седиштето на клиентот. 

9. Репутацискиот ризик е ризик од загуба којшто произлегува 
од неповолните согледувања за Банката од страна на 
клиентите, доверителите, акционерите, инвеститорите и 
супервизорските органи; 

10. Стратегискиот ризик е ризик од загуба, којшто произлегува 
од промените во деловното опкружување, несоодветните 
деловни одлуки, несоодветното спроведување на одлуките 
или недоволната респонзивност на Банката на промените 
во деловното опкружување, како и несоодветното 
спроведување на развојниот план и деловна политика. 

Структура и организација на 
функцијата за управување со 
ризици 

 Банката воспоставува организациска структура, со јасно 
дефинирани надлежности и одговорности при преземањето и 
управувањето со ризиците, која одговара на големината, 
видот и сложеноста на Банката и на финансиските активности 
кои ги врши. 

 Управувањето со ризиците во Банката се остварува на сите 
хиерархиски нивоа во организациската структура. Имено, на 
стратегиско ниво управувањето е во надлежност на 
Надзорниот одбор на Банката кој ги усвојува политиките за 
управување со ризиците и ги дефинира стратегиските 
определби и преференции на Банката за изложување на секој 
одделен тип ризик. Надзорниот одбор преку усвојување на 
политиките ги дефинира генералните насоки и целите при 
управување со ризиците, прифатливото ниво на ризик, 
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лимитите кои спречуваат ризик од концентрација, 
организациската поставеност во процесот на управување со 
ризиците, поделбата на надлежностите, прифатливите 
инструменти за намалување на ризикот, поставеноста на 
информативниот систем и системот за внатрешна контрола и 
ревизија. 

 Врз основа на усвоените политики, Управниот одбор донесува 
и/или воспоставува процедури и методологии за управување 
со ризиците на Банката во кои подетално се разработени 
процесите и активностите за управување со ризиците кои 
овозможуваат јасна поделба на надлежностите помеѓу 
организациските делови кои се носители и кои преземаат 
ризици и организациските делови кои се надлежни за 
управување со истите. 

 Одборот за управување со ризици редовно го следи и го 
оценува системот за управување со ризиците, ги разгледува 
извештаите за управување со одделните ризици, 
воспоставува лимити за изложеност на ризици и го следи 
нивното остварување, како и други активности во согласност 
со законските одредби кои се во доменот на стратегиско 
управување со ризиците. 

 Имплементацијата на политиките и процедурите се остварува 
на макрониво, преку централизирано управување со ризиците 
од страна на Дирекцијата за управување со ризици која работи 
во рамките на Секторот за стратешко банкарство, од една 
страна, како и на микрониво преку нивно почитување од 
страна на вработените во Секторот за комерцијално 
банкарство, односно лицата кои преку своите работни 
активности ја изложуваат Банката на ризик, од друга страна. 

Структура на системот за 
мерење на ризикот и системот 
за внатрешно известување 

 Банката во согласност со политиките за преземање и 
управување со ризиците воспоставува процедури за 
преземање, мерење или оцена, следење, контрола или 
намалување на ризиците кои треба: 
 Да овозможат навремено и сеопфатно идентификување на 

ризиците (мапирање на ризиците) со кои се соочува 
Банката; 

 Да се засноваат врз квантитативни и/или квалитативни 
оцени за мерливите и немерливите ризици; 

 Да вклучуваат правила, начини и постапки за намалување, 
диверзификација, трансфер и избегнување на ризиците, 
кои се идентификувани, мерени и оценети од страна на 
Банката; 

 Да ги дефинираат фреквенцијата и методите за следење на 
ризиците. 

 Банката има воспоставено ефикасен информативен систем кој 
овозможува навремено и точно известување на органите на 
управување (Управниот одбор, Надзорниот одбор, Одборот за 
управување со ризици и Одборот за ревизија) за изложеноста 
на сите одделни ризици, како и за ризичниот профил на 
Банката. Овој систем подразбира почитување на дефинирана 
динамика за изработка и доставување интерни и законски 
извештаи и известувања, кои овозможуваат навремено 
информирање за движењето на сите ризици, како и 
преземање соодветни корективни активности доколку тоа е 
потребно. 

Политики и процедури за 
управување со ризици 

 Интерни акти на Банката со кои се регулира управувањето со 
одделните ризици на кои е изложена: 

 Стратегија за управување со ризици во чиј состав е 
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Документот за прифатливо ниво на ризик; 
 Стратегија за справување со напади во дигиталниот 

простор; 
 Политика за управување со кредитен ризик; 
 Кредитна политика; 
 Политика за управување со ризикот од промена на 

каматните стапки во портфолиото на банкарски активности; 
 Политика за управување со валутен ризик; 
 Политика за управување со пазарен ризик; 
 Политика за управување со ликвидносен ризик; 
 Политика за управување со стратегиски ризик; 
 Политика за управување со репутациски ризик; 
 Политиката за управување со оперативен ризик; 
 Политика за следење поврзани лица и лимитите на 

изложеност; 
 Политика за систем на внатрешна контрола и функции на 

контрола; 
 Политика за идентификување и спречување судир на 

интереси; 
 Политика за контрола на усогласеност на работењето на 

Банката со прописите; 
 Програма за контрола и следење на усогласеноста на 

работењето на Банката со прописите; 
 Програма за ефикасно намалување и управување со 

идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање 
на тероризам; 

 Политика за управување со правен ризик; 
 Политика за сигурност на информативниот систем на 

Банката; 
 Процедура за работа на Дирекцијата за управување со 

ризици; 
 Процедура за спроведување на процесот за утврдување на 

интерниот капитал на Банката; 
 Процедура за спроведување на процесот за утврдување на 

интерна ликвидност на Банката; 
 Процедура за вршење стрес-тестирање; 
 Процедура за управување со репутациски ризик; 
 Процедура за управување со стратегиски ризик; 
 Процедура за управување со оперативен ризик; 
 Процедура  за идентификување и следење на лицата 

поврзани со Банката; 
 Процедура за работа на Одделот за спречување на перење 

пари и финансирање на тероризам; 
 Процедура за спроведување финансиски рестриктивни 

мерки; 
 Процедура за постапување по поплаки на корисници; 
 Процедура за начинот на доставување на податоци до 

Кредитен регистар на НБРСМ; 
 Правилници, Стандарди, Процедури и Упатства за 

сигурност на информативниот систем; 
 Методологија за класификација на изложеноста на 

кредитен ризик и пресметка на исправка на 
вредност/посебна резерва; 

 Методологија за оштетување на финансиските средства кои 
се мерат по амортизирана вредност согласно МСФИ 9; 

 Методологија за утврдување на веројатноста и 
зачестеноста на промената на каматните стапки; 
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 Методологија за утврдување на очекувана рочна структура 
на паричните приливи и одливи; 

 Методологија за оцена на веројатноста на парични одливи 
од други производи и услуги; 

 Методологија за оцена на веројатноста за одлив на мали 
депозити со исклучок; 

 Методологија за избор, следење и оцена на користени 
услуги од надворешни лица. 

 

4.1. Податоци во однос на управувањето со кредитниот ризик 

Опис на политиката за вршење 
исправка на вредноста и за 
издвојување посебна резерва 

 Банката врши класификација на изложеноста на кредитен 
ризик и пресметка на исправка на вредност и посебна резерва 
на поединечна основа преку утврдување на сегашна вредност 
на идните парични текови кои ќе настанат врз основа на тие 
побарувања. 

 Износот на исправката на вредност за активните билансни 
побарувања на поединечна основа се утврдува како разлика 
помеѓу сметководствената вредност на билансните 
побарувања и сегашната вредност на идните очекувани 
парични текови врз основа на тие побарувања. Сегашната 
вредност на активните билансни побарувања се добива со 
дисконтирање на очекуваните идни парични текови по тие 
побарувања со употреба на ефективна каматна стапка 
утврдена врз основа на договорот. 

 Банката врши исправка на вредноста, односно издвојува 
посебна резерва, во рамките на следните граници: 

 Од 0,01% до 5% од кредитната изложеност класифицирана во 
категоријата на ризик „А“; 

 Над 5% до 20% од кредитната изложеност класифицирана во 
категоријата на ризик „Б“; 

 Над 20% до 45% од кредитната изложеност класифицирана 
во категоријата на ризик „В“; 

 Над 45% до 70% од кредитната изложеност класифицирана 
во категоријата на ризик „Г“; 

 Над 70% до 100% од кредитната изложеност класифицирана 
во категоријата на ризик „Д“. 

Банката не утврдува исправка на вредност, односно не издвојува 
посебна резерва за побарувањата од централната влада и 
централната банка за кои во согласност со регулативата за 
методологија за утврдување на адекватност на капиталот на 
НБРСМ се применува пондер на ризичност од 0% и за 
изложеност обезбедена со првокласни инструменти на 
обезбедување.

Износ на изложеноста на 
кредитен ризик, 
пред и по извршената исправка 
на вредноста, односно по 
издвоената посебна резерва 

 8.570.092 илјади денари пред исправка на вредност/посебна 
резерва; 

 8.435.280 илјади денари по исправка на вредност/ посебна 
резерва. 

Просечна изложеност на 
кредитен ризик за периодот за 
кој се објавува и изложеноста 
по одделни категории 
на ризик 

Изложеност на кредитен ризик по категории на ризик: 
•  А – 8.135.368илјади денари (94,9%) 
•  Б – 272.996илјади денари ( 3.2%); 
•  В – 57.798илјади денари (0,7%); 
•  Г – 23.873илјади денари (0,3%); 
•  Д – 80.058илјади денари (0,9%). 

Износ на достасаните кредити  22.817 илјади денари достасани редовни кредити.  

Износ на изложеностите на 
кредитен ризик за кои е 

 6.885.083 илјади денари пред исправка на вредност/ посебна 
резерва; 
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извршена исправка на 
вредноста, односно 
е издвоена посебна 
резерва 

 6.750.270 илјади денари по исправка на вредност/ посебна 
резерва. 

Географска дистрибуција на 
изложеноста на 
кредитен ризик – 
Република Северна Македонија, 
земјите членки на ЕУ, земји во 
Европа, земјите членки на ОЕЦД 
(со исклучок на земјите од 
Европа), останати земји 

 Република Северна Македонија – 96,55%; 
 Земји членки на ЕУ – 3,45%; 
 Европа (останато) – нема; 
 Земји членки на ОЕЦД (без европските земји членки на 

ОЕЦД) – нема. 

Секторска дистрибуција на 
изложеност на кредитен ризик – 
изложеност кон  

 Банки ‒ 526.290 илјади денари; 
 Други финансиски институции ‒ 908.045 илјади денари; 
 Држава – 1.641.406 илјади денари; 
 Нефинансиски институции – 1.670.843 илјади денари; 
 Физички лица и трговци поединци ‒3.685.780илјади денари; 
 Непрофитни институции – 523 илјади денари. 

Резидуална договорна рочна 
структура на изложеноста на 
кредитен ризик (со рок на 
достасување 
до една година и над една 
година) 

 До една година ‒ 1.835.493 илјади денари; 
 Над една година ‒ 6.472.687 илјади денари. 

Структура на изложеноста на 
кредитен ризик по дејности 

 Нерезиденти – 3,45%; 
 Земјоделство,шумарство и рибарство - 1,24%; 
 Рударство и вадење камен - 0,07%; 
 Прехранбена индустрија - 0,60%; 
 Текстилна индустрија и производство на облека и обувки - 

0,35%; 
 Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, 

производство и преработка на горива   - 0,48%; 
 Производство на метали, машини, алати и опрема - 0,48% 
 Останата преработувачка индустрија - 1,05%; 
 Снабдување со елек. енергија, гас, пареа и климатизација - 

0,00%; 
 Снабдување со вода и отстр. со отпадни води, управување со 

отпад и дејност за санација на околината - 0,29%; 
 Градежништво - 6,83%; 
 Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни 

возила и мотоцикли - 2,79%; 
 Транспорт и складирање - 2,79%; 
 Објекти за сместување и сервисни дејности со храна - 1,19%; 
 Информации и комуникации - 0,04%; 
 Финансиски дејности и дејности на осигурување – 13,58%; 
 Дејности во врска со недвижен имот - 0,07%; 
 Стручни, научни и технички дејности - 0,37%; 
 Административни и помошни услужни дејности - 0,32%; 
 Јавна управа и одбрана; задолжително социјално 

осигурување - 19,46%; 
 Образование – 0,00%; 
 Дејности на здравствена и социјална заштита - 0,49%; 
 Уметност, забава и рекреација - 0,39%;; 
 Други услужни дејности - 0,03%; 
 Дејност на домаќинства како работодавци - 0,00%; 
 Дејност на екстериторијални организации и тела - 0,00%; 
 Физички лица - 43,27%; 
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 Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за 
трговци - 0,43%. 
 
За најголемата изложеност кон одделна дејност податоци за: 
 
а) Износот на достасаните кредити: 

 Јавна управа и одбрана; задолжително социјално 
осигурување ‒ нема; 
б) Износот на изложеноста за којашто е извршена исправка на 
вредноста, односно е издвоена посебна резерва: 

 Јавна управа и одбрана; задолжително социјално 
осигурување ‒ нема; 
в) Износот на извршена исправка на вредноста, односно 
издвоената посебна резерва за идентификуваните кредитни 
загуби од изложеноста кон дејноста: 

 Јавна управа и одбрана; задолжително социјално 
осигурување ‒ нема. 

Износот на преструктурираните 
побарувања, во согласност со 
Одлуката за супервизорските 
стандарди за 
регулирање на достасаните, а 
ненаплатени побарувања на 
банките 

 194.713 илјади денари пред исправка на вредност; 
 170.443 илјади денари по исправка на вредност. 

Движењето на исправката на 
вредност, односно издвоената 
посебна резерва во текот на 
извештајниот период 

 Состојба на почетокот на периодот 1.1.2021 ‒ 114.453 илјади 
денари; 

 Негативни курсни разлики – 8 илјади денари; 
 Дополнителна исправка на вредност ‒ 146.396 илјади денари; 
 Ослободена исправка на вредност/посебна резерва ‒ 43.641 

илјади денари; 
 Отписи во текот на периодот за кој се објавува ‒ 35.485 

илјади денари; 
 Преземен колатерал во текот на периодот за кој се објавува – 

46.926 илјади денари; 
 Состојба на крајот на периодот 31.12.2021 ‒ 134.812 илјади 

денари. 
 
 

4.2. Податоци за структурата на портфолиото за тргување 

Структура на портфолиото 
за тргување по одделни видови 
финансиски инструменти со 
состојба 
31.12.2021 година 

 Од аспект на структурата, портфолиото за тргување го 
сочинуваат сопственички инструменти за тргување. 

Политиките кои ги применува 
Банката за 
распоредување на одредена 
позиција во портфолиото за 
тргување или во портфолиото 
на банкарски активности

 Политика за управување со пазарен ризик. 

 
 

4.3. Податоци во однос на управувањето со оперативниот ризик 

Податоци за пристапот за 
пресметка на капиталот 
потребен за покривање на 

 Банката пресметува капитал потребен за покривање 
оперативен ризик со примена на пристапот на базичен 
индикатор. 
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оперативниот ризик 

 
 
 
 

4.4. Податоци за капиталните вложувања на Банката 

Краток опис на стратегијата на 
Банката за стекнување 
капитални делови на други 
правни лица 

 Нема. 

Краток опис на политиката на 
Банката за сметководствено 
вреднување на капиталните 
вложувања 

 Во согласност со Сметководствените политики, Банката ги 
класифицира капиталните вложувања во група на Хартии од 
вредност расположливи за продажба. Генерално, 
финансиските средства расположливи за продажба 
последователно се мерат по објективна вредност врз основа 
на пазарна вредност или ако не постои активен пазар, се 
мерат  врз основа на метод кој најдобро би ја определил 
објективната вредност на сопственичките инструменти и, во 
согласност со ИФРС-стандардите, промените се 
евидентираат во капиталот во билансот на успех, во 
зависност од избраниот модел. 

Износ на капиталните 
вложувања и нивната 
класификација според видот, 
т.е. според тоа дали се работи 
за вложувања во сопственички 
хартии од вредност за кои 
постои активен пазар или за 
вложувања во сопственички 
хартии од вредност за кои не 
постои активен пазар 

 85.135.739 денари. 
 Вложувања во сопственички хартии од вредност. 
 

Секторска структура на 
капиталните вложувања 
(капитални вложувања во 
банки, други финансиски 
институции, нефинансиски 
институции, нерезиденти) 

 Нефинансиски правни лица, банки, други финансиски 
институции. 

Кумулативен износ на 
реализирани добивки/(загуби) 
кои произлегуваат од 
отуѓувањето на вложувањата во 
текот на периодот за кој се 
објавува 

 Нема. 

Вкупен износ на нереализирани 
добивки (загуби) од 
капиталните вложувања 

 Нема. 

 



ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НА ТТК БАНКА АД Скопје

Филијала 

Охрид                 

Филијала 

Скопје     

Филијала 

Тетово

Експозитура 

Скопје 

Аеродром                                         

Експозитура 

Скопје  

Автокоманда

Експозитура 

Битола ПП

Експозитура 

Прилеп

Експозитура 

Скопје Центар

Експозитура 

Тетово 

Илинденска

Експозитура 

Скопје Дебар 

Маало

Филијала 

Куманово

Филијала 

Струмица                 

Експозитура 

Куманово 1

Филијала 

Битола

Експозитура 

Виница

Филијала   

Штип                 

Експозитура 

Кочани

Експозитура 

Кавадарци

Експозитура 

Велес

Експозитура 

Радовиш

Експозитура 

Скопје Кисела 

Вода

Шалтер Скопје 

АСУЦ

Експозитура 

Дебар

Експозитура 

Струга

Експозитура 

Кичево

Експозитура 

Скопје Чаир

Експозитура 

Тетово ПП

Експозитура 

Тетово АРМ

Експозитура 

Гостивар

Служба за контрола на усогласеност на 
работењето на Банката со прописи те и 

спречување на перење пари и финансирање на 

Служба за Внатрешна Ревизија 

Управен Одбор 

Сектор за Информатичка 
технологија и Позадински 

обработки 

Дирекција за 
Сметководство 

Дирекција  
Средства и 
ликвидност 

Дирекција за 
Информатичка 

технологија 

Дирекција за 
Кредитна анализа 

Дирекција за 
Управување со 

ризици  

Дирекција  
Деловна мрежа 

Сектор за Правни работи и 
Проблематични пласмани  

Оддел за 
управување со 

средства и 
ликвидност 

Оддел Трезор 
  

Оддел за 
управување  со 

кредитен 
ризик 

Филијали 

Дирекција за 
Маркетинг и Развој 

на производи  

Дирекција за 
Контролинг и 

Стратешко 
планирање 

Оддел за 
управување со 

лоши пласмани и 
превземени 

средства 

Оддел за 
маркетинг 

Оддел за развој 
на производи  

Лице за обезбедување на  сигурност на 
информативниот систем  

Оддел за  
работа со 
хартии од 
вредност 

Сектор за Комерцијално 
Банкарство 

Сектор за Стратешко 
Банкарство 

Оддел за 
позадинска 
обработка- 
Население 

Оддел за 
позадинска 
обработка -
Стопанство  

Оддел за  
позадинска 

обработка на 
платен промет и 

средства и 
ликвидност 

Дирекција за 
Позадински 
обработки 

Дирекција за Правни 
работи,  Лоши 

пласмани и превземени 
средства  

Оддел за правни 
Работи 

Секретаријат 

Оддел за спречување на перење пари и 
финансирање тероризам 

Оддел за платен 
промет во 
земјата и 
странство 

Оддел за работа 
со правни лица  

Оддел за  
работа со 
население 

 Дирекција  за човечки 
ресурси, организација и 

поддршка 

Оддел за човечки 
ресурси, организација и 

плати 

Оддел за општи работи 
и безбедност 

Оддел за 
апликативна 
поддршка и 

развој 

Оддел за 
системска и 

мрежна 
поддршка 

Оддел за хелп 
деск поддршка 

 

Оддел за 
управување со 

пазарен, 
оперативен и 

останати 
ризици 

Надзорен Одбор 

Филијали од ниво 1 

Филијали од ниво 2 

Офицер за заштита на лични податоци 



CKonje, 30 -M2PlAJl 2013 rOA~Ha 

8p3 OCHClBa Ha 4neH S2 OA 3aKOHOT 3a ~3MeHYBat-be ~ AononHYBat-be Ha 
3aKoHoT 3a 6aHK~Te ("CnY>K6eH BeCH~K Ha Peny6n~Ka MaKeAoH~ja" 6p. 26/13), 
ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6n~Ka MaKeAoH~ja AOHece 

PEWEHVlE 

1. T04Kalia 6 OA PeweH~eTO Ha ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha 
Peny6n~Ka MaK€!AOH~ja co Koe e ~3AaAeHa A03Bona 3a CTaTYCHa ~3MeHa -
cnojYBat-be Ha "TeTeKc - KpeA~THa 6aHKa" A/J. CKonje ~ "TeToBcKa 6aHKa" A/J. TeTOBO 
BO "TTK 6aHKa" AfJ.. CKonje, 6p. 02-14/81-2006 OA S jYH~ 2006 roA~Ha, ce MeHYBa ~ 
rnac~: 

,,6aHKaTa t-l0>Ke Aa r~ BPW~ cneAH~Be aKT~BHOCT~: 
- np~6~pa~be Ha Aen03~T~ ~ APyr~ nOBpaTH~ ~3BOp~ Ha cpeACTBa; 
- KpeA~T~pat-be BO 3eMjaTa, BKnY4YBajK~ ~ cpaKTOp~Hr ~ cp~HaHC~pat-be Ha 

KOMepL\~janH~ TpaHCaKL\~~; 
- KpeAIi1Tli1pat-be BO CTpaHCTBO, BKnY4YBajKIi1 Ii1 cpaKTOpli1Hr Ii1 cpli1HaHCli1pat-be Ha 

KOMepL\li1janHIi1 TpaHCaKL\Ii1Ii1; 
- 1i13AaBat-b€~ Ii1 aAMIi1HI4G:r:pli1paj.,l",@--,'-1 a-RJlaTe):<HI4-GpeACTBa- (napv14HIi1 KapTIi14KIi1, -

4eKOB~, naTH~qK~ 4eKOBVl, MeH~L\Vl); 
- cp~HaHCIi1CK~ nIi13~Hr; 

- MeHYBa4KI1 pa6OT~; 
- nnaTeH npoMeT BO 3eMjaTa ~ CTpaHCTBo, BKnY4YBajKIi1 KynOnpOAa>K6a Ha 

AeBVl3Vl; 
- 6P3 TpaHccpep Ha napVl; 
- 1i13AaBat-be Ha nnaTe>KHVl rapaHL\Vl~, aBanli1 Ii1 APyrVl CPOPMIi1 Ha 

06e36eAYBat-be; 
- Vl3HajMYBa~be cecpoBli1, OCTaBa Vl Aeno; 
- TpryBat-be co ~HCTpYMeHTIi1 Ha na3apoT Ha nap~; 
- TpryBat-be co AeBVl3HIi1 cpeACTBa, WTO BKny4yBa ~ TpryBat-be co 6naropoAHIi1 

MeTanli1; 
- TpryBat-be co xapT~Vl OA BpeAHoCT; 
- KynonpOAa>K6a, rapaHTli1pat-be Ii1nli1 nnaCMaH Ha eMli1cli1ja Ha XapTVlIi1 OA 

BpeAHoCT; 
- 4YBat-be Ha xapTVlVl OA BpeAHoCT 3a Knli1eHT~; 
- cOBeTYBat-be Ha npaBHIi1 nli1L\a BO BpcKa co CTpYKTYpaTa Ha Kanli1TanOT, 

AenOBHaTa cTparerli1ja Ii1m1 APyr~ nOBp3aH~ npawat-ba Ii1nli1 AaBat-be ycnyrli1 
nOBp3aHIi1 co cnojiYBat-be ~nVl npli1nojYBat-be Ha npaBHIi1 nli1L\a; 

- npOAa>K6a Ha nonli1CVl 3a oc~rypYBat-be; 
- nocpeAYBal-be BO CKnY4YBat-be AoroBopli1 3a KpeAIi1T~ Ii1 3aeMIi1; 
- 06pa60TKa \II aHanli13a Ha Ii1HcpopMaL\1i11i1 3a KpeAIi1THa cnoc06HoCT Ha npaBHIi1 

n~L\a Vl 
- eKoHoMcKo-qoli1HaHcli1cKIi1 KOHCanTIi1Hr". 

2. Co AOHeCYBat-beTO Ha OBa peWeHli1e, CTaBOT 2 OA T04KaTa 2 OA PeweHVleTO 
Ha ryBepHepOT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nli1Ka MaKeAoHli1ja 6p. 7915 OA 9 



AeKeMBplil 2008 roAIilHa III T04KIIlTe 3 III 4 OA PeweHlIleTo Ha ryBepHepoT 6p. 5042 OA 
27 jynlll 2010 roAIilHa npeCTaHYBaaT Aa Ba)f{aT. 

06pa3nO)f{eHlIle 

Co 4neH 5 OA 3aKoHoT 3a 1Il3MeHYBal-be III AononHYBaH)e Ha 3aKoHoT 3a 
6aHKIIlTe ("Cn~6eH BeCHIilK Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja" 6p. 26/13) ce 1Il3BpwIIlja 
1Il3MeHIIl BO 4neH 7 CTaB 1 OA 3aKoHoT 3a 6aHKIIlTe ("CnY)f{6eH BeCHIilK Ha Peny6nlllKa 
MaKeAoHlIlja" 6p. 67/07, 90/09 III 67/10), OAHOCHO BO AenOT Ha aKTIIlBHOCTIilTe 
KOIllWTO MO)f{e Aa rill BPWIIl 6aHKa. Co 1Il3MeHIIlTe ce MeHYBaaT Ha31r1BIIlTe Ha HeKOIil OA 
AoceraWHIIlTe cPlIlHaHclIlcKIil aKTIIlBHOCTIil III ce ,QO,QaBaaT HOBIil aKTIIlEiHOCTIil . 

CornaCHO co 4neH 52 OA 3aKoHoT 3a 1Il3MeHYBal-be III AononHYBal-be Ha 
3aKoHoT 3a 6aHKIIlTe, HapoAHaTa 6aHKa no cnY)f{6eHa AOn)f{HOCT,. 6e3 nOAHecYBal-be 
6apal-be OA 6aHKIIlTe, Ke rill ycornaclil A03BonlilTe 3a OCHOSalt,e III pa60Tel-be Ha 
6aHKIIlTe BO AenOT WTO ce oAHecysa Ha cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCfIi1, so POK OA weCT 
MeceWIil OA AeHOT Ha BneryBal-beTO BO clilna Ha OBOj 3aKOH. 

Bo T04Ka 6 OA PeweHlIleTo co Koe e 1Il3AaAeHa A03Bona 3C1 CTaTYcHa 1Il3MeHa -
cnojYBal-be Ha "TeTeKc - KpeAIilTHa 6aHKa" A/J. CKonje III "TeToBcKa 6aHKa" A/J. TeTOso 
BO fInK 6aHKa" A/J. CKonje, 6p. 02-14/81-2006 OA 5 jYHIIl 2006 roAIIlHa, ce HaBeAeHIIl 
cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCTIil KOIllWTO MO)f{e Aa rill SpWIIl 6aHKaTa. Bo 2007 rOAIIlHa, co 
PeweHlIleTO Ha ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja 6p. 
4/4944 OA 9 aBryCT 2007 rOAIilHa Ha 6aHKaTa ~ e 1Il3AaAeHa cornaCHOCT Aa SpWIIl 
ycnyrlll 6p3 TpaHccPep Ha naplil. Co PeweHlIleTo Ha rysepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa 
Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja 6p. 7915 OA 9 AeKeMBplil 2008 rOAIilHa e 1Il3MeHeTa 
T04KaTa 6 OA PeweHlIleTO co Koe e 1Il3AaAeHa A03S0na 3a CTaTYcHa 1Il3MeHa -
cnojysal-be Ha "TeTeKc - KpeAIilTHa 6aHKa" A/J. CKonje III "TeTOBo:a 6aHKa" A/J. TeTOBO 
BO "TTK 6aHKa" A/J. CKonje, O,QHOCHO HanpaseHo e ycornacYBaH:>e Ha cplr1HaHCIr1CKIr1Te 
aKTIIlBHOCTIr1 KOIr1WTO MO)f(e Aa rlr1 BPWIr1 6aHKaTa cornaCHO co 3aKoHoT 3a 6aHKIr1Te. 
1J,0nonHIIlTenHo, co PeWeHlr1eTO Ha rysepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nlr1Ka 
MaKeAoHlIlja 6p. 5042 OA 27 jynlll 2010 roAIIlHa, so cplr1HaHCIIlCKIr1Te aKTIIlSHOCTIr1 
KOIr1WTO MO)f{e Aa rlr1 SpWIr1 6aHKaTa e AOAaAeHa Ir1 aKTIIlSHOCTa "KYnOnpOAa)f{6a, 
rapaHTlilpal-be III nnaCMaH Ha eMlr1clr1ja Ha XapT1r111l OA speAHocT" . 

It1MajKIIl ro npeABIilA HaseAeHoTo, KaKO III HajHoslilTe 3aKOHCKlil 1Il3MeHIIl so 
AenOT Ha cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCTIil III 06spcKaTa 3a ycornacysal-be Ha A03S0nlr1Te 
3a OCHOSal-be III pa60Tel-be Ha 6aHKIIlTe BO AenOT Ha cPlr1HaHCIIlCKIilTe aKTIIlSHOCTlIl, ce 
oAny411l KaKO so AIIlCn0311lTIr1S0T Ha osa peWeHlr1e. 

nPABHA nOYKA: 
He3aAOBonHaTa CTpaHa MO)f{e Aa nOAHece 
TY)f(6a AO YnpaSHIilOT CYA, so POK OA 30 AeHa 
OA AeHOT Ha nplileMOT Ha osa peWeHlr1e. 



$V1HaHCVICKaTa aKTVIBHOCT e AecpVIHVlpaHa BO 3aKOHOT aa cynepeasuja Ha 
ocarypvsa-sero (,,Cny>K6eH secHVIK Ha Peny6nV1Ka MaKe.QOHVlja" 6p. 27 /02, 79/07, 88/08, 
67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 VI ,,Cny>K6eH 
secHVIK Ha Peny6nV1Ka CesepHa MaKe.QOHVlja" 6p. 101/19). Cornao-o co 4neH 134->K OA 
3aKOHOT sa cynepBV13Vlja Ha ccurvpvea-eero, pa60TV1 Ha aacranvea-se so ocarvpvearsero 
MO>Ke .Qa epuin VI 6aHKa xoja A06V1na A03Bona aa spure-ee pa6oTVI Ha sacranvea-se so 
ocarvpvsa-eero OA Hapoziaara 6aHKa. Cornao-o co 4neH 134->K eras 3 OA 3aKOHOT, 
,,HapOAHaTa 6aHKa Ke V13.Qa.Qe A03Bona sa epuie-se pa60TV1 Ha aacranvee-ee BO 
ocnrvpvea-sero cane eps ocaosa Ha nperxonua cornacuocr Ha Areuunjara sa cynepBV13Vlja 

Ha 19 HOeMBpVI 2019 rD.QVIHa ,,TTK 6aHKa" AfJ. Ckonje (noHaTaMy BO TeKCTOT: 6aHKaTa) 
AOCTaBVI 6apal-be- aa j:\06V1Bal-be npeTXO.QHa cornao-ocr OA Hapozu-ara 6aHKa Ha Peny6nV1Ka 
Cesepue MaKe.QOHVlja (nouarany so rexcror: Hapon-rara 6aHKa) aa epureree Ha 
cj)V1HaHCVICKaTa aKTVIBHOCT- sacranvearse BO ocarvpvea-sero, Bp3 OCHOBa Ha 4neH 7 eras 1 
T04Ka 23 VI 4neH 57 qa)? J T04K~ ~ OA 3aKOHOT sa 6aHKVITe. HapOAHaTa 6aHKa Ha 10 jaHyapVI 
2019 ro.QVIHa co nonnc no6apa nononuyaa-se Ha .QocraseHara AOKyMeHrauVlja. 6aHKara ja 
nocrasa 6apaHara AOKYMeHrauV1ja Ha 17 jaHyapVI 2020 ro.QVIHa, co urro 6apat-beTO e 
KOMnneTVlpaHO co AOKyMeHTaUVljaTa npe.QBVl.QeHa BO rnasa III T04Ka 5 OA Ozinyxara sa 
V13.QaBat-be cornacuocrn. 

3. rysepHepor Ke ja noane-ie V13.Qa.QeHara cornacnocr, .QOKOnKy ce YTBPAVI .QeKa 
6aHKaTa nosexe He ucnonuvea Koj 6V1no OA vcnosare aa epure-se Ha cj:>V1HaHcV1cKaTa 
aKTVIBHOCT npeABVIAeHVI BO 3aKOHOT aa 6aHKVITe VI Onnvkara aa Vl3.QaBat-be cornaCHOCTVI. 

2. Bo T04Ka 1 on Peurennero Ha rvsepaepor Ha Hapozn-ara 6aHKa 6p. 15809 OA 30 
anpnn 2013 rDAVIHa BO Kaja ce HaBeAeHVI cj)V1HaHCVICKVITe aKTVIBHOCTVI KOVIWTO MO>Ke Aa rVI 

spurn ,,TTK 6aHKa" AfJ. Ckonje, no annuejara 17 ce .QOAaBa Hosa anVIHeja 18,, - aacranvsa-ee 
so ocervpvea-eero". AnV1HeV1Te 18, 19 VI 20 crauveaar anV1HeV1 19, 20 VI 21. 

1. ill ce Vl3.Qasa nperxoaaa cornaorocr Ha ,,TTK 6aHKa" AfJ. Cxonje aa spure-ee Ha 
cj:)V1HaHCVICKaTa aKTVIBHOCT ,,3acranysal-be BO ocarvpvee-sero''. 

PEWEHl!IE 

Bp3 OCHOBa Ha 4neH 57 eras 1 T04Ka 2 VI eras 5 O.Q 3aKOHOT aa 6aHKVITe (,,CnY)K6eH 
secHVIK Ha Peny6nV1Ka MaKeAOHVlja" 6p. 67 /07, 90/09, 67 /10, 26/13, 15/15 153/15, 190/16, 
7 /19 VI ,,Cny>K6eH secHVIK Ha Peny6nV1Ka Cesepua MaKeAOHVlja" 6p.101/19) VI rnasa III OA 
Oanvxara sa Vl3AaBal-be cornacsocr» (,,Cny>K6eH seCHVIK Ha Peny6nV1Ka MaKe.QOHVlja" 6p. 
72/13, 24/18 VI ,,Cny>K6eH seCHVIK Ha Peny6nV1Ka Cesepua MaKeAOHVlja" 6p. 50/19), 
o.Qny4ysajKV1 no 6apal-beTo Ha ,,TTK 6aHKa" AfJ. Cxonje, rvaepuepxara Ha Hapozn-ara 6aHKa 
Ha Penyfiruuca Cesepua MaKeAOHVlja nouece 

Cxonje, .i. dieepvap» 2020 rDAVIHa rrr 6p. 15-4ogg;~ 

,,nPO$E0.10HAJlHA TAJHA" 
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nPABHA noYKA: 
He3aAOBOnHaTa crpasa MO>Ke na noaaece 
TY)l(6a AO YnpaBHlllOT cyA BO pox OA 30 AeHa 
OA AeHOT Ha np111eMOT Ha oaa peweH111e. 

OA AOCTaBeHaTa AOKyMeHTaL\lllja ce YTBPAlll AeKa: 
- nocron eKOHOMCKa onpaBAaHOCT sa orno-n-yea-se co spure-se Ha HOBaTa 

cp111HaHClllCKaTa aKTl!IBHOCT; 
- 6aHKaTa 111Ma cooaeerua CTPYKTYPa Ha Bpa60TeH111 sa ecj:>111KacHo 111 vcneun-o epiueise 

Ha HOBaTa cp111HaHClllCKa aKTlllBHOCT Ill COOABeTHa opraaasaunoce noCTaBeHoCT; 
- co npeABlllAeHaTa suarpeuraa opraH1113aL1111ja Ha 6aHKaTa ce o6e36eAyBa ABOjHa 

«o-rrpona BO epuie-sero Ha cp111HaHClllCKaTa aKTl!IBHOCT; 
- 6aHKaTa pacnonara co COOABeTeH lllHcpopMaTl!IBeH Cl!ICTeM Ill TeXHlll4Ka onpeneuocr 

aa vcneun-o Ill e111rypHO 1113BpwyBaf-be Ha HOBaTa cp111HaHClllCKa aKTl!IBHOCT Ill nocenvsa 
COOABeTeH aenoseu npocrop Ill TeXHlll4Ka onpena KOlllWTO Ke OB03MO)l(aT c111rypHO Ill 
Henpe4eHO spure-se Ha HOBaTa cp111HaHClllCKa aKTl!IBHOCT; 

- OB03MO)l(eHO e BKny4yBaf-be Ha HOBaTa cp111HaHClllCKaTa aKTlllBHOCT BO Cl!ICTeMOT Ha 
suarpeuma «o-rrpona, BO suarpeumara peB1113111ja 111 BO c111creMOT sa cnpe-veaiee Ha nepe-se 
nap» 111 cp111HaHe111pal-be Ha Tepop1113aM Ha 6aHKaTa; 

- 1113BpwyBaf-beTO Ha cp111HaHClllCKaTa aKTlllBHOCT e pervnupaao co lllHTepHlll aKT111; 
- 6aHKaTa no cnpoBeAeHaTa aHan1113a Ha p1113111L\1!1Te YTBPA1t1na AeKa p11131t1KOT OA 

-eeseavea-sero Ha uoaara cpv1HaHCviCKa aKTlllBHOCT - aacranveaae so ocarvpyaassero e 
Hlll30K; 

- Aecf:>111H111paH111 ce nuuara co noce6H111 npasa 111 oaroeopnocrn HaAne>KHlll aa cnene-se 
Ha epuie-sero Ha cj)111HaHClllCKaTa aKTlllBHOCT; 

- BO 6apa1-beTO Ill AOCTaBeHaTa AOKyMeHTau111ja He nocrojar HeAOCneAHOCTlll KOlllWTO 
He MO>KaT Aa 6111AaT o6jaCHeTl/I. 

~~. 
VIMajK111 ro npeABlllA HaBeAeHoTO, ce OAny4111 KaKo~ B. ~c~o.~ilirao~.oBa peuieuae. rr -<:-~ .7\\ou c:.::. St: 'o\:-):'.' 
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no paarnenvaa-sero Ha AOCTaBeHaTa AOKyMeHTau111ja, ce oueH111 nexa raa e BO 
cornac-ocr co 3aKOHOT aa 6aHKlllTe 111 Ozinvxare sa 1113AaBaf-be cornacaocru. BoeAHO, ce oueH111 
AeKa 6aHKaTa Ke 6111Ae opraH1113111paHa 111 cnoco6Ha Aa pa60T111 cornacHo co npon111c111Te 111 
npon111waH111Te cynepB11130pCKlll CTaHAapAlll, nplll WTO ce lllMaa npeABlllA Kp111Tep111yM111Te OA 
T04Ka 13 OA 0AnyKaTa aa 1113AaBaf-be cornacaocru. 

Ha ocarvpvaa-sero." Ha 27 asrvcr 2019 roznn-a, AreHL11t1jaTa sa cynepB1113111ja Ha 
ocarvpysa-eero co Peureunero 6p. 19-2-668 i)i 1113Aana Ha 6aHKaTa cornacuocr aa epuie-se 
pa6orn Ha aacranvea-ee so ocarvpvsau,e. 


